
Informații despre cele mai importante decizii pentru perioada 2 - 7 martie  2019 ale 

Guvernului Republicii Moldova 

 

  

În scurt timp încep lucrările de reparație la cei 2600 km de drum, care vor fi reabilitați în 

cadrul programului „Drumuri Bune 2” 

 

Lucrările de reparație la cei 2600 km de drum, care vor fi reabilitați în cadrul programului 

național „Drumuri Bune 2” vor începe în scurt timp. „Proiectele bune trebuie să continue. Unul 

dintre acestea este și programul național „Drumuri Bune”, care s-a dovedit a fi de succes. Ne-am 

convins de acest lucru inclusiv în campania electorală, când oamenii ne mulțumeau pentru 

drumul reparat în satul lor”, a spus Pavel Filip. În acest an, în cadrul programului „Drumuri Bune 

2” vor fi reparați cu 1000 km de drum mai mult decât anul trecut. 

Pentru detalii accesați 

  

Guvernul sporește accesul cetățenilor la medicamentele compensate 

 

Accesul cetățenilor la medicamentele compensate va spori. În acest scop, Guvernul a aprobat un 

proiect de lege care prevede acordarea dreptului de a prescrie medicamente compensate și 

specialiștilor de profil, inclusiv din cadrul instituțiilor medicale private care nu au încheiat 

contracte cu CNAM. Totodată, proiectul stabilește un model de contract care va fi semnat între 

instituțiile medicale private și Compania Națională de Asigurări în Medicină. Astfel, cetățenii 

vor putea beneficia de medicamente compensate, adresându-se medicilor de specialitate: 
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neurologi, psihiatri, endocrinologi și pediatri din cadrul prestatorilor privați de asistență 

medicală. 

Pentru detalii accesați 

Monumente în memoria participanților la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl, 

edificate la Comrat și Dondușeni 

 

În memoria participanților la lichidarea consecințelor avariei de la Centrala Atomoelectrică din 

Cernobîl vor fi edificate monumente în UTA Găgăuzia și în raionul Dondușeni.  Actualmente, în 

UTA Găgăuzia și în raionul Dondușeni locuiesc peste 130 de participanți la lichidarea 

consecințelor avariei de la Cernobîl și circa 20 de văduve ale acestora. 

Pentru detalii accesați 

 
Sursa: Direcţia comunicare şi protocol 
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